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RUSLAND

De betrekkingen tussen de EU en Rusland zijn sinds 2014 onder druk komen te staan vanwege
de illegale inlijving van de Krim door Rusland, de steun aan de rebellen in het oosten
van Oekraïne, het beleid in de omgeving en interne ontwikkelingen. In de loop van 2016
werden de internationale standpunten van Rusland uitgesprokener. Bovendien namen na het
Russische bombardement in Syrië de spanningen toe. Sinds 2014 heeft de EU herhaaldelijk
de beperkende maatregelen tegen Rusland verlengd. Desondanks is bij de EU en Rusland nog
altijd sprake van een sterke onderlinge afhankelijkheid en hanteert de EU een aanpak van
„selectieve samenwerking”.

RECHTSGROND

— titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie: „extern optreden”;

— de artikelen 206 en 207 (handel) en 216 tot en met 219 (internationale overeenkomsten)
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (bilaterale betrekkingen)

SITUATIE IN HET LAND

Tot de crisis in Oekraïne werd Rusland beschouwd als een „strategische partner” van de
EU. De vele facetten van de betrekkingen kwamen tot uitdrukking op een groot aantal
samenwerkingsgebieden, waaronder handel, energie en internationale aangelegenheden, zoals
terrorismebestrijding, non-proliferatie en het vredesproces in het Midden-Oosten. De laatste
jaren is de kwestie van het gemeenschappelijke nabuurschap een belangrijk conflictpunt tussen
de EU en Rusland geworden. De illegale inlijving van de Krim door Rusland in maart 2014 en
het bewijs dat Rusland steun verleende aan separatistische strijders in het oosten van Oekraïne,
hebben een internationale crisis teweeggebracht. De EU heeft haar bilaterale betrekkingen
herzien door topbijeenkomsten tussen de EU en Rusland af te gelasten, en heeft het proces
van visumliberalisering en de onderhandelingen over een gemoderniseerde kaderovereenkomst
tussen de EU en Rusland opgeschort. De EU volgt momenteel een tweesporenaanpak ten
aanzien van Rusland, waarbij een beleid van stapsgewijze sancties wordt gecombineerd met
pogingen om een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict in het oosten van Oekraïne.
De presidentsverkiezingen van 2012 – die het Parlement niet als „vrij en eerlijk” beschouwde –
hebben ertoe geleid dat de mandaten van de Russische president Vladimir Poetin en zijn partij,
Verenigd Rusland, werden verlengd. De protesten die in Rusland na afloop van de verkiezingen
plaatsvonden, waren een uiting van wijdverbreide ontevredenheid en waren tekenend voor het
verlies aan legitimiteit dat het regime binnen de politiek actieve geledingen van de Russische
samenleving had geleden. Vanaf 2012 werd in Rusland, als reactie op deze protesten, wetgeving
uitgevaardigd die gericht was tegen de oppositie en het maatschappelijk middenveld en die
nieuwe wetten omvatte voor registratie van niet-gouvernementele organisaties, demonstraties,
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internetgebruik, smaad en laster, en hoogverraad. Met deze wetgeving werd de inzet van Rusland
voor de democratische waarden nog verder in twijfel getrokken. Bovendien maakt de EU
zich zorgen over de rechtsstaat – onder meer in verband met corruptie – en over de tanende
eerbiediging van de mensenrechten. De parlementsverkiezingen van september 2016 konden
het tij niet keren: een saaie campagne, een lage opkomst (47,88 %) en een grotere overwinning
voor de partij Verenigd Rusland van president Poetin.
Rusland is in augustus 2012, na achttien jaar van toetredingsonderhandelingen, toegetreden tot
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het Russische investeringsklimaat is echter onzeker en
de economische prestaties van het land blijven afhankelijk van de olieprijzen. Ofschoon de EU
de grootste handelspartner van Rusland is, en Rusland de op twee na grootste handelspartner
van de EU, worden de handels- en economische betrekkingen ondermijnd door allerlei vormen
van ergernissen. De EU zag de toetreding van Rusland tot de WTO als een kans, aangezien
daarmee een op regels gebaseerd, multilateraal kader werd geboden voor handelsbetrekkingen
en geschillenbeslechting.
De beperkende maatregelen die de EU tegen Rusland heeft genomen in verband met acties die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, komen
neer op de bevriezing van vermogensbestanddelen en een reisverbod, en gelden inmiddels voor
in totaal 149 personen en 38 entiteiten. De maatregelen werden in maart 2014 ingesteld en
werden op 14 september 2017 voor het laatst verlengd. Ze gelden nu tot en met 15 maart 2018.
Op 9 november 2016 heeft de EU zes vertegenwoordigers van de Krim, die dat jaar waren
verkozen tot leden van de Russische Doema, toegevoegd aan de sanctielijst. Voorts heeft de
Raad eind juli 2017 de economische sancties tegen Rusland verlengd tot en met 31 januari 2018.
De financiële, energie- en defensiesector, alsmede goederen voor tweeërlei gebruik, worden
door deze sancties getroffen. De Europese Raad kwam in maart 2015 overeen de duur van
deze sancties te koppelen aan de onverkorte uitvoering van de akkoorden van Minsk, die –
zoals destijds de bedoeling was – uiterlijk op 31 december 2015 een feit had moeten zijn. De
beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol
werden op 19 juni 2017 verlengd tot en met 23 juni 2018.
Verder is Rusland uitgesloten van de G8 en is de toetreding van het land tot de OESO en het
Internationaal Energieagentschap stopgezet. De regelmatige topbijeenkomsten tussen de EU
en Rusland zijn opgeschort, evenals de overige vergaderingen op hoog niveau. In antwoord
op de illegale inlijving van de Krim door Rusland heeft de Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa (PACE) in april 2014 de stemrechten van de Russische delegatie geschorst.
Rusland heeft sinds augustus 2014 vergeldingsmaatregelen genomen tegen de sancties die de
EU en andere westerse landen, met inbegrip van de VS, Canada en Australië, het land hebben
opgelegd, en wel in de vorm van tegensancties voor landbouwproducten, grondstoffen en
voedsel, dit onder het mom van schendingen van de normen inzake voedselzekerheid. Rusland
heeft het voedselembargo aangegrepen als een kans om zijn beleid van importsubstitutie in de
landbouwsector te versterken. Rusland houdt een zwarte lijst bij van personen uit de EU en de
VS die zich kritisch over zijn acties hebben uitgelaten. Als een persoon eenmaal op deze lijst
staat, is het onmogelijk om een beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie, wat bij het
reisverbod van de EU wel mogelijk is.
Er is nog altijd sprake van een sterke onderlinge afhankelijkheid tussen de EU en Rusland
in termen van energie, handel, investeringen, etc. De Raad Buitenlandse Zaken van de EU
van 14 maart 2016 heeft vijf leidende beginselen uiteengezet die ten grondslag liggen aan de
betrekkingen van de EU met Rusland en als zodanig zijn aangemerkt door Federica Mogherini,
de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: (1)
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uitvoering van de akkoorden van Minsk als voorwaarde voor elke substantiële wijziging van
de houding van de EU ten opzichte van Rusland; (2) nauwere betrekkingen met de oostelijke
partners van de EU en andere buurlanden, met inbegrip van Centraal-Azië; (3) vergroting van
de veerkracht van de EU (bijvoorbeeld op het gebied van energiezekerheid, hybride dreigingen
of strategische communicatie); (4) de mogelijkheid tot selectieve samenwerking met Rusland
voor wat betreft zaken die van belang zijn voor de EU; (5) de noodzaak tot interpersoonlijke
contacten en tot ondersteuning van het Russisch maatschappelijk middenveld.
Door de medewerking van Rusland bij de inspanningen van juli 2015 om tot een nucleaire
overeenkomst te komen tussen Iran en de groep landen die de E3+3 (of de P5+1) wordt genoemd,
gloorde op het wereldtoneel de hoop op meer samenwerking. De plotselinge, vergaande
en rechtstreekse inmenging van Rusland in het Syrische conflict sinds september 2015, ter
ondersteuning van president Bashar Al-Assad, heeft echter tot nog meer onenigheden met het
Westen geleid.

VAN KRACHT ZIJNDE EN IN ONDERHANDELING ZIJNDE
OVEREENKOMSTEN

De rechtsgrond voor de huidige betrekkingen tussen de EU en Rusland wordt gevormd
door de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) van 1997. Deze overeenkomst
gold aanvankelijk voor tien jaar, maar is na het verstrijken ervan jaarlijks automatisch
verlengd. Hierin zijn de belangrijkste gemeenschappelijke doelstellingen vastgelegd, is voorzien
in het institutionele kader voor bilaterale contacten (waaronder regelmatig overleg over
mensenrechten en tweejaarlijkse topbijeenkomsten op presidentieel niveau, die momenteel
bevroren zijn) en wordt opgeroepen tot activiteiten en dialoog op diverse terreinen.
Op de top in Sint-Petersburg in mei 2003 besloten de EU en Rusland hun onderlinge
samenwerking te versterken door vier „gemeenschappelijke ruimten” in te voeren op basis van
gemeenschappelijke waarden en belangen: een economische ruimte, een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht, een ruimte van externe veiligheid, en een ruimte van onderzoek, onderwijs
en cultuur. In 2010 werd een „Partnerschap voor modernisering” gelanceerd. In juli 2008 werden
de onderhandelingen gestart voor een nieuwe overeenkomst die substantiële, juridisch bindende
toezeggingen moest bevatten op diverse gebieden, waaronder politieke dialoog, justitie, vrijheid,
veiligheid, economische samenwerking, onderzoek, onderwijs, cultuur, handel, investeringen
en energie.
De Russische interventie op de Krim leidde echter tot de opschorting van al deze
onderhandelingen. De Russische interventie in Oost-Oekraïne verstoorde ook de ondertekening
van een bijgewerkte visumversoepelingsovereenkomst, waarvoor de onderhandelingen in
2011 waren afgerond. Voor visumliberalisering zouden verbeteringen op het gebied
van documentbeveiliging en grensbeheer, een effectieve uitvoering van de overname-
overeenkomst, en Russische hervormingen op het gebied van mensenrechten en rechtsstaat
noodzakelijk zijn. De Europese Raad heeft in 2014 besloten de samenwerking met Rusland
en de EU-financiering voor dit land via internationale financiële instellingen op te schorten,
met uitzondering van maatregelen die uitsluitend gericht zijn op grensoverschrijdende
samenwerking.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon is voor nieuwe overeenkomsten de instemming
van het Parlement vereist, zoals ook bij de vorige PSO het geval was. Voor meer specifieke
overeenkomsten (zoals visumversoepeling) is eveneens instemming van het Parlement vereist.
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Hoewel het Parlement de strategische behoeften of actieprogramma's niet rechtstreeks vaststelt,
stelt het wel samen met de Raad wetgeving vast inzake de doelstellingen en de prioriteiten
van de financiële bijstand van de EU, waaronder het Europees nabuurschapsinstrument (ENI),
waarmee regionale samenwerking tussen de EU en Rusland wordt gefinancierd. Bovendien
heeft het Parlement het recht om de documenten die richting geven aan de uitvoering van het ENI
te toetsen voordat ze worden aangenomen (een procedure die bekendstaat als de „democratische
toets”).
A. Ingenomen standpunten (resoluties)
Het Parlement heeft een reeks resoluties over Oekraïne aangenomen waarin het de illegale
inlijving van de Krim door Rusland en de rol van Rusland in de destabilisering van het oosten
van het land krachtig veroordeelt. In juni 2015 heeft het Parlement een verslag aangenomen
over de stand van zaken ten aanzien van de betrekkingen tussen de EU en Rusland.
Vóór de huidige crisis gaf het Parlement de voorkeur aan een alomvattende, nieuwe en
op gemeenschappelijke waarden en belangen gebaseerde overeenkomst met Rusland. Het
Parlement heeft in diverse initiatiefverslagen echter aangegeven dat er reden is tot grote
bezorgdheid over de mensenrechten, de rechtsstaat en de toestand van de democratie in
Rusland. Wetten tegen LGTBQ-„propaganda” en tegen ngo's die financiële middelen ontvangen
van bronnen buiten Rusland, vormen het ultieme voorbeeld daarvan. De onderdrukking
van oppositieleden, inclusief publiekelijke bedreigingen en de onopgeloste moorden van
oppositieleiders, neemt toe. In april 2017 heeft het Parlement een resolutie aangenomen
waarin het de arrestatie van oppositieleider Alexei Navalny veroordeelt. Er wordt een sterke
desinformatiecampagne gevoerd, zowel binnen als buiten Rusland. In februari en mei 2016 heeft
het Parlement de ongekend ernstige mensenrechtenschendingen tegen inwoners van de Krim,
met name de Tataren, sterk veroordeeld. In maart 2017 heeft het Parlement Rusland opgeroepen
meer dan dertig Oekraïense burgers vrij te laten die vastzaten of anderszins in hun vrijheid
werden beknot.
B. Samenwerking met het Russische parlement
In het verleden ontmoetten leden van het Europees Parlement en leden van het
Russische Parlement elkaar jaarlijks, ook in werkgroepen in het kader van de parlementaire
samenwerkingscommissie (PSC) EU-Rusland, waar ze van gedachten wisselden over actuele
kwesties. De meest recente PSC-bijeenkomst vond plaats in januari 2014. Sindsdien zijn
dergelijke activiteiten waarbij het Russische parlement betrokken is, opgeschort.
De delegatie van het Europees Parlement in de parlementaire samenwerkingscommissie
EU-Rusland blijft regelmatig bijeenkomen om actuele onderwerpen te bespreken met
vertegenwoordigers van andere instellingen (zoals de Commissie en de EDEO) en het
maatschappelijk middenveld.
C. Verkiezingswaarneming en bevordering van de democratie
Sinds 1999 heeft het Parlement van Rusland geen uitnodiging meer ontvangen om de
verkiezingen waar te nemen en het Parlement verricht geen andere daaraan gerelateerde
activiteiten in het land.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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